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Chaves esteve em festa com 
as comemorações do Dia da 
Cidade e do Município, onde 
não faltaram diversas iniciati-
vas ao longo da semana.

Do  amp lo  p rog rama 
cultural fizeram parte vários 
momentos, nomeadamente a 
inauguração do Museu de Arte 
Contemporânea Nadir Afonso, 
concertos musica is  pe la 
Academia de Artes de Chaves, 
Bandas de Vila Verde da Raia e 
de Rebordondo, a atuação de 
ranchos e grupos de cantares 
do concelho, espetáculos 
multimédia e de pirotecnia, 
entre muitas outras iniciativas.

Grande  par te  dessas 
atividades centraram-se no Dia 

da Cidade e feriado municipal, a 
08 de julho. Entre elas estive-
ram as cerimónias oficiais com 
o Hastear da Bandeira Nacional, 
na Praça de Camões, seguindo-
se a abertura oficial do Museu 
de Arte Contemporânea Nadir 
Afonso, por onde passaram 
durante o dia mais de 4300 
pessoas ,  bem como  as 
condecorações municipais. 

O dia terminou com um 
concerto de Tiago Bettencourt, 
que contou com a participação 
de mais de 3 mil pessoas. 

Do programa das comemo-
rações do Dia do Município 
também fizeram parte, como 
habitualmente, as condecora-
ções municipais. 

As medalhas municipais - de 
Honra, de Mérito, de Valor e 
Altruísmo, de Bons Serviços e 
de Dedicação” - destinam-se a 
distinguir pessoas singulares 
ou colet ivas,  nacionais  ou 
estrangeiras, que se notabilizem 
pelos seus méritos pessoais ou 
feito cívicos e ainda funcionári-
os do Município, pelo desempe-
nho das suas funções.

O Município atr ibuiu 51 
medalhas municipais, pelo 
exercício de funções autárqui-
c a s ,  c o m o  m e m b r o s  d o 
executivo municipal eleitos 
após o 25 de abril; distinguiu 

personalidades políticas que 
cont r ibu í ram para  que  as 
conquistas e valores de abril 
tivessem expressão na cida-
dania ativa e militância parti-
dária desde essa data, na defesa 
dos interesses dos flavienses; 
bem como personalidades que 
contribuíram para o desenvolvi-
mento e progresso económico, 
social, cultural e desportivo do 
nosso concelho e região.

Das 51 medalhas atribuídas: 
16 medalhas de mérito – grau 
ouro; 18 medalhas de mérito – 
grau prata; 14 medalhas de 
mérito – grau cobre; 2 medalhas 
de honra; e 1 medalha de bons 
serviços – grau ouro.

Condecorações municipais 

Chaves esteve em festa com as 
comemorações do Dia do Município
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No passado dia 4 de julho, foi inaugura-
do  ofic ia lmente  o  Museu  de  Ar te 
Contemporânea Nadir Afonso, em pleno 
centro histórico de Chaves. O Presidente da 
República, Marcelo Rebelo de Sousa, foi o 
convidado de honra desta cerimónia, que 
contou também com a presença do 
Ministro da Cultura, Luís Filipe Castro, do 
arquiteto Álvaro Siza Vieira, da Presidente 
da Fundação Nadir Afonso, Laura Afonso, e 
do Curador da exposição, Bernardo Pinto de 
Almeida.

“Ao entrar aqui senti o encontro de dois 
fatores que raramente se cruzam: o génio 
de Nadir Afonso e o génio de Siza Vieira. É 
muito raro encontrar um espólio tão rico, 
tão organizado e tão vivido. Esta é uma obra 
muito importante que não se pode minimi-

zar e há grandes nomes da arte portuguesa 
que não têm um museu assim. O Presidente 
da Câmara Municipal de Chaves pode ter a 
certeza que tem um museu de prestígio 
mundial”, salientou o Presidente da 
República após a visita inaugural ao espaço.

Marcelo Rebelo de Sousa deixou ainda 
um elogio ao poder político da região: 
“olha-se para trás e vê-se que sucessivos 
responsáve is  pe la  Cu l tu ra  e  do is 
Presidentes de Câmara tiveram uma ação 
pró-ativa que nos permitiu chegar ao dia de 
hoje. Tenho a certeza que Nadir está muito 
feliz”.

António Cabeleira, Presidente da 
Câmara, reforçou a importância de se 
perpetuar em Chaves a obra de um filho da 
terra: “para Chaves este museu tem um 

significado muito especial e pretendemos 
atrair pessoas não só de Portugal, como do 
resto do mundo, e estamos convictos que 
vamos conseguir”.

“Ao entrar aqui senti-me dentro de uma 
obra de arte única e orgânica. As pinturas de 
Nadir Afonso e a arquitetura de Siza Vieira 
proporcionam uma experiência estética 
única”, afirmou o Ministro da Cultura, Luís 
Filipe Castro.

Orçado em 7 milhões e 700 mil euros, 
financiados a 70% por fundos comunitári-
os, este espaço, obra do arquiteto Álvaro 
Siza Vieira, reúne o espólio do artista da 
terra, retratando-o como pintor, mas 
também como filósofo. 

No passado dia 8 de julho, dia de abertura oficial do Museu de 
Arte Contemporânea Nadir Afonso, mais de 4300 pessoas 
visitaram o espaço. 

O elevado número de visitantes fez-se sentir logo pela manhã, 
desde a hora de abertura, às 10h00, com a inaugração da 
exposição “Nadir Afonso - Chaves para uma Obra” até ao 
encerramento, com uma grande concentração entre as 20h00 e 
as 24h00, por onde passaram 2100 pessoas. 

Um museu de Siza Vieira para expor e difundir a obra de Nadir 
Afonso.

Museu recebeu mais de 4300
visitas no primeiro dia

Aberto ao público de terça a domingo
HORÁRIO DE VERÃO (abril a setembro) 10h00 - 13h00 e 14h30 - 19h00

Presidente da República inaugurou “museu de prestígio mundial”
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No passado mês de junho, foi inaugura-
do o novo Balneário Pedagógico de 
Investigação e Desenvolvimento de 
Práticas Termais de Vidago, cerimónia 
presidida pelo Secretário de Estado da 
Saúde, Manuel Delgado. 

No seu discurso, o Secretário de Estado 
da Saúde salientou a importância deste 
equipamento para o desenvolvimento de 
Vidago, de Chaves e da região, referindo 
que com a recente remodelação do balneá-
rio das Termas de Chaves e a inauguração 
deste novo balneário em Vidago, “Chaves 
coloca-se numa posição cimeira ao nível 
nacional e europeu no que toca ao termalis-
mo”.

Para além de elogiar as respostas 
modernas e inovadoras no âmbito dos 
equipamentos termais de Chaves, Manuel 
Delgado, destacou ainda como marcas 
distintivas da região, “a beleza inigualável 
da paisagem, a hospitalidade cativante das 
gentes, o rico património cultural e históri-
co que se pode aqui desfrutar, a gastrono-
mia transmontana e os tempos de lazer que 
se proporcionam nestes espaços, convi-
dando ao descanso e à reflexão ou a uma 

partida de golf”.

Também o Presidente da Câmara, 
António Cabeleira, referiu que este novo 
equipamento vem reforçar a aposta no 
termalismo como estratégia do setor 
turístico e uma âncora para o desenvolvi-
mento da economia da região. Um investi-
mento de cerca de 3 milhões de euros que 
aproveitou as instalações da antiga Estação 
Ferroviária de Vidago e as requalificou, 
atribuindo-lhes novas funções como 
balneário pedagógico, o que permitirá criar 
novos postos de trabalho, novos negócios, 
fixar população e dar um novo impulso ao 
Alto Tâmega, revelou o edil.

A diversidade de águas minerais no 
concelho de Chaves e de Verín, aliada à 
oferta termal existente no território, entre o 
balneário das Termas de Chaves, renovado 
em 2014, o SPA Termal do Vidago Palace 
Hotel e o novo equipamento termal de 
Vidago, fazem deste território um destino 
termal de excelência.

Por outro lado, o Presidente da União de 
Freguesias de Vidago, Arcossó, Selhariz e 
Vilarinho das Paranheiras, Rui Branco, 

manifestou-se extremamente orgulhoso 
com a abertura do novo balneário, agrade-
cendo ao atual e ao anterior executivo 
municipal pela aposta feita, fazendo votos 
de que Vidago recupere o esplendor e a 
importância de outrora como vila termal de 
referência.

Para além de serviços de reabilitação e 
fisiatr ia,  banhos, duches, vapores, 
aplicações de contraste, duche massagem, 
técnicas respiratórias, bem como uma 
panóplia de outros tratamentos termais, 
este balneário também contempla uma 
vertente pedagógica de investigação e de 
desenvolvimento de práticas termais no seu 
programa funcional. Refira-se que a gestão 
deste equipamento está a cargo da empresa 
municipal, Gestão de Equipamentos do 
Município de Chaves, EM-SA, que gere 
também as Termas de Chaves.

A obra foi financiada aproximadamente 
a 83% pelo ON.2 no âmbito do Eixo 
Prioritário II - Valorização Económica de 
recursos Específicos, Programa de Ação 
ECC_PROVERE-AQUANATUR).

Novo Balneário Pedagógico de Vidago posiciona
concelho como destino com maior oferta termal do país

À margem da cerimónia de inauguração do novo Balneário, 
a água e o termalismo estiveram em destaque em Vidago, 
durante dois dias. O Centro de Congressos do Vidago Palace 
Hotel foi palco do simpósio “Água e Termalismo em Debate”, 
uma iniciativa que reuniu os mais conceituados especialistas 
nesta temática.

Aproveitando a presença do Secretário de Estado da Saúde e 
do Diretor-Geral da Saúde, entre outras individualidades da 
área, António Cabeleira salientou a importância de “o Governo 
legislar para que o setor do termalismo volte novamente a ter a 
dimensão que já teve”.

Autarca pede ao Governo que legisle para dar 
mais dimensão ao setor do termalismo

Apresentação do "K i t  de 
Aquista", aquando da inauguração 
do novo Balneário Pedagógico de 
Investigação e Desenvolvimento 
de Práticas Termais de Vidago.

Kit de Aquista
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A Câmara Municipal, representada pelo 
Vice-Presidente, Castanheira Penas, 
assinou, em finais de maio, o contrato do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano (PEDU) de Chaves, com a Comissão 
de  Coordenação e  Desenvolv imento 
Regional do Norte (CCDR-N). Um investi-
mento superior a 10 milhões de euros, 
financiados a 85% por fundos comunitários, 
no âmbito do Programa Operacional 
Regional Norte 2014-2020.

O PEDU de Chaves é um documento 
estratégico essencial para o desenvolvimen-
to territorial, económico e social do conce-
lho, definido no âmbito do quadro de apoio da 
União Europeia, Portugal 2020.

A dotação financeira de dez milhões e 
sessenta mil euros será distribuída por áreas 
prioritárias de investimento: “Mobilidade 
Urbana Sustentável” – 4.500.000,000€; 
“Regeneração Urbana” – 3.260.000,00€; e 
“Comunidade  Des favorec ida”  – 
2.300.000,00€.

No âmbito do Plano de Mobil idade 
Urbana Sustentável, destacam-se a requali-
ficação dos corredores urbanos já existen-
tes, com incidência em áreas cicláveis e 
pedonais, a construção de um Centro 
Coordenador de Transportes, bem como de 
abrigos de passageiros dos TUC, dotados de 
um sistema eletrónico de informação para os 
utilizadores.

Relativamente ao Plano de Ação de 
Regeneração Urbana, destacam-se iniciati-
vas como a reabilitação do Museu da Região 
Flaviense e do Castelo; remodelação do 
Largo General Silveira (antigo Largo das 
Freiras); reabilitação e ampliação do Parque 
Infantil do Jardim do Tabolado; qualificação 
do Largo do Postigo e da margem direita do 
rio Tâmega (entre o Jardim do Tabolado e a 

Ponte de S. Roque); implementação do 
Centro de Convívio no Largo do Terreiro de 
Cavalaria; remodelação e ampliação do 
Centro Ecuménico de Chaves (casa mortuá-
ria); reabil itação do edifício da antiga 
Sinagoga (Rua General Sousa Machado) e 
do edifício da 1ª aula de Anatomia e Cirurgia 
do Hospital Militar de Chaves.

Já o Plano de Ação Integrado para a 
Comunidade Desfavorecida passa pela 
regeneração física, económica e social em 
bairros sociais da cidade, com idade superior 
a 30 anos, nomeadamente beneficiação e 
requalificação do edificado do Bairro Social 
dos Fortes, bem como do Bairro Social e do 
Centro Social de Casas dos Montes.

Todas as ações a implementar pelo Plano 
Estratégico de Desenvolvimento Urbano de 
Chaves, com um horizonte temporal de 
implementação até 2020, pretendem 
melhorar a qualidade de vida dos flavienses, 
fazendo de Chaves uma cidade melhor para 
se viver e trabalhar.

Plano Diretor Municipal
em fase de revisão

A autarquia tem realizado sessões de informação e 
esclarecimento sobre o procedimento de revisão do Plano 
Diretor Municipal (PDM) de Chaves. As duas primeiras foram 
destinadas às Juntas de Freguesia e a terceira, realizada no dia 20 
de junho, dirigiu-se ao público em geral.

Nestas sessões têm sido apresentados os fundamentos 
técnicos, prazos e etapas da revisão do PDM, o novo regime 
jurídico aplicável, bem como alguns esclarecimentos sobre 
determinados conceitos, tais como o uso dos solos, os critérios 
de classificação e parâmetros de edificabilidade, tendo sido 
ainda apresentados exemplos de plantas de ordenamento com a 
qualificação do solo rústico e do solo urbano, entre outras 
informações relevantes.

 

Para informações ou esclarecimentos adicionais sobre o 
procedimento de revisão do PDM de Chaves, os flavienses 
poderão dirigir-se ao Setor de Planos Municipais de 
Ordenamento do Território da autarquia, sito na Rua da Infantaria 
XIX, Edifício Duques de Bragança, 2º piso, no horário normal de 
expediente, bem como consultar a documentação disponível no 
sítio institucional do município em www.chaves.pt.

A revisão do PDM encontra-se aberta à participação de todos 
os cidadãos.

10 milhões de euros para reabilitação urbana de Chaves até 2020

Sensibilizar os mais novos 
para a importância de uma 
cidadania ativa e participada. 
Foi com este objetivo que teve 
l u g a r ,  e m  m a i o ,  u m a 
Assembleia Municipal Jovem, 
ação que surgiu no âmbito do 
c o n c u r s o  “ S e  e u  f o s s e 

Presidente”, organizado pela 
autarquia. Esta iniciativa faz 
parte de um total de três 
sessões, uma para cada ciclo de 
escolaridade, estando previstas 
as duas seguintes sessões para 
o  i n í c i o  d o  a n o  l e t i v o 
2016/2017.

Jovens debatem desenvolvimento 
do concelho em Assembleia Municipal  
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Cerca de 2200 crianças dos estabeleci-
mentos de ensino do pré-escolar e do 1º 
ciclo do concelho celebraram em festa o Dia 
Mundial da Criança. As comemorações 
tiveram lugar dias 1 e 2 de junho, no Jardim 
Público, que se encheu de vida, cor e muita 

animação para proporcionar um dia 
diferente aos mais novos.

O Município organizou um conjunto de 
atividades lúdicas e de animação para as 
crianças, onde não faltaram insufláveis, 
playground, jogos, brincadeiras, coreogra-

fias infantis, pinturas faciais e modelagem 
de balões. Foram momentos repletos de 
diversão, animação, cor e alegria, onde a 
pequenada pôde livremente saltar, brincar, 
correr, dançar, sorrir e simplesmente ser 
criança.  

Sorrisos dos mais novos enchem de vida e cor 
Jardim Público no Dia Mundial da Criança

De 19 a 21 de agosto, Chaves vai regressar ao Império de Tito 
Flávio Vespasiano com a 4.ª edição do mercado galaico-romano, 
“Festa dos Povos em Aquae Flaviae”, um certame que contará com 
mais de 300 expositores, muita animação e folia.

Durante três dias, a cidade será palco de iguarias gastronómicas, 
jantar galaico-romano sobre a Ponte Romana de Trajano, festim de 
bebidas, saberes ancestrais, simulações bélicas (luta entre 
gladiadores, luta galhofa e jogo com varapaus), recriações 
mitológicas, interpretações musicais e bailados, circus maximus e 
cortejos pelas artérias de Aquae Flaviae.

Venha fazer parte da Festa dos Povos por terras de Aquae Flaviae e 
traje-se à época! Decore as vitrinas das lojas e viva a magia de 
regressar às origens galaico-romanas! Crie um cardápio galaico-
romano e surpreenda os comensais! Elabore bebidas ancestrais para 
purificar, embelezar, dar saúde e energia a quantos o necessitarem!

4.ª edição da Festa dos Povos
de 19 a 21 de agosto  
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 Em qualquer posto de turismo e 
balneário da Eurocidade será entre-
gue, de forma gratuita, o Pack do 
Aguista, cujo elemento central é o 
Passaporte, um guia de viagem no 
qual os turistas, que assim o desejem,  

irão gravando os selos que certificam a 
passagem pelas distintas fontes e que 
permitirá,  no final do percurso, obter 
o Diploma de Embaixador das Águas 
de Chaves-Verín.

Festival de música tradicio-
nal animará o Jardim Público de 
Chaves, durante quatro dias (4, 
5, 6 e 7 de agosto)

De 4 a 7 de agosto, o Jardim 
Público da cidade flaviense irá 
receber a quarta edição da 
“Sabores de Chaves - Pastel”, 
uma iniciativa de promoção e 
valorização dos produtos e da 
região,  através da marca 
“Sabores de Chaves”, onde o 
Pastel de Chaves - IGP terá 
lugar de destaque.

Este ano, a animação do 
evento será garantida pelo 
recém-criado projeto “Identida-
des”, organizado pela Academia 
de Artes de Chaves,  que 
permitirá, em complemento 
com a mostra “Sabores de 
Chaves – Pastel”, criar no 
Jardim Público um ambiente 
único, onde as atuações de 
grupos de renome, a divulgação 
da nossa música tradicional e a 
mostra de novos projetos de 
música do mundo, se associam 
à venda, exposição e prova dos 

sabores e saberes tradicionais.

À semelhança das anteriores 
edições, este evento proporcio-
nará  também o contacto 
estreito com os “saberes”, 
dando uma noção ao visitante 
da importância da herança 
cultural. Para além de devolver 
às tradições gastronómicas e 
artesanais o seu lugar na 
comunidade e de ser um meio 
promocional turístico global da 
região, este certame pretende 
constituir-se como um impor-
tante instrumento de promoção 
e valorização das artes e ofícios 
da região de Turismo do Porto e 
Norte, onde Chaves se inclui.

O evento é organizado pela 
Câmara Municipal de Chaves e 
empresa Empreendimentos 
Hidroelétricos do Alto Tâmega e 
Barroso (EHATB, EIM, SA), em 
colaboração com a Academia 
de Artes de Chaves (AAC) e a 
Associação Empresarial do Alto 
Tâmega (ACISAT)..

“Sabores de Chaves - Feira do Pastel”
Dias 4, 5, 6 e 7 de agosto - Jardim Público

SABORES  
 CHAVESDE

feira do pastel

4 | 5 | 6 | 7 |  AGO. 2016
JARDIM PÚBLICO

organização:

consulte faturas
comunique leituras
verifique o seu histórico de leituras e consumos
adira ou cancele a adesão à fatura eletrónica
altere a sua morada
faça pedidos de contrato
faça pedido de ramal, vistoria e outros

24 horas online
para o servir, a qualquer
hora e em qualquer lugar

BALCÃO DIGITAL
Serviço de Águas e Resíduos

Município de Chaves

registe-se em...�
https�//elagwebpt.services.logica.com/uPortal/Home/chaves

Postos de turismo e balneários da Eurocidade informam sobre a forma de converter-se em
"Embaixador das Águas da Eurocidade Chaves-Verín"
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A Câmara Municipal atribuiu, no Dia da Cidade, a Medalha de 
Honra ao Grupo Desportivo de Chaves e à Santa Casa da 
Misericórdia de Chaves. Esta condecoração municipal, que é o 

mais alto galardão que a Câmara pode atribuir, confere ao GDC e à 
Santa Casa o título de entidade “benemérita do Município 
Flaviense”. 

Câmara atribui mais alto galardão ao Grupo 
Desportivo de Chaves e Santa Casa da Misericórdia

E s t ã o  a  d e c o r r e r  a s  o b r a s  d e 
remodelação e beneficiação do Estádio 
Municipal, Eng. Manuel Branco Teixeira. 
Um investimento de 1 milhão de euros, 
necessário na sequência da subida do 
Grupo Desportivo de Chaves (GDC) à liga 
NOS, 17 anos depois de ter marcado 
presença na 1.ª liga do futebol português.

Esta primeira fase da empreitada vai 
incidir na bancada nascente, procedendo-
se à renovação integral dos balneários e 
execução de túnel de acesso dos jogadores 
ao estádio, construção de uma torre técnica 
com sala de videovigilância, sala de som e 
sala de transmissão televisiva, dois 
edifícios de apoio aos adeptos e dois 
pórticos destinados às câmaras de 
televisão para o fora de jogo.

Paralelamente a esta empreitada, o 
Município vai também intervencionar as 
restantes bancadas, de modo a adequar o 
espaço às exigências da 1.ª Liga de Futebol. 
A bancada norte, que se encontra interdita, 
vai sofrer obras de remodelação parcial, 
bem como o edifício de apoio existente, 
destinando-se exclusivamente para receber 
os adeptos da equipa visitante.

Na bancada poente, irá proceder-se à 
remodelação do camarote presidencial para 
ampliar o espaço para 40 lugares, bem 
como intervenções pontuais em algumas 
coxias. Já na bancada sul irá proceder-se à 
vedação de determinados espaços ao 
público por questões de segurança.

A remodelação do Estádio Municipal 

constitui um esforço financeiro do 
Município flaviense, mas necessário para 
r esponder  às  ex igênc i as  da  L iga 
Portuguesa de Futebol Profissional, 
estando prevista a conclusão das obras na 
primeira semana de agosto para dar início à 
nova época desportiva 2016/2017.

Com o regresso do GDC à liga dos 
grandes clubes, a cidade de Chaves ganhará 
mais vida e movimento, conseguindo uma 
maior oportunidade de promover o seu 
território e os seus produtos, alcançando 
assim maior visibilidade e dinamismo a 
nível nacional.

Município investe 1 milhão de euros na 
renovação do Estádio Municipal de Chaves
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Dando cumprimento ao Estatuto do Direito de Oposição 
aprovado pela Lei n.º 24/98 de 26 de maio, o Presidente da 
Câmara Municipal de Chaves elaborou um relatório de avaliação 
do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias 
dos titulares autárquicos do direito de oposição, expondo as 
atividades que deram origem e que contribuíram para o pleno 
cumprimento dos direitos, poderes e prerrogativas dos partidos 
políticos titulares do direito de oposição. O referido relatório, 
relativo ao ano 2015, encontra-se disponível através do link: 
http://www.chaves.pt/pages/110

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

ESTATUTO DO
DIREITO DE OPOSIÇÃO

ANO 2015

EDITAL N.º 62/2016

António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara Municipal de 
Chaves, faz público que, por deliberação do órgão executivo camarário, 
tomada em sua reunião ordinária, realizada no pretérito dia 09 de junho 
de 2016, devidamente sancionada pelo órgão deliberativo municipal, em 
sua sessão ordinária do dia 29 de junho de 2016, foi aprovada a 
“Alteração ao Regulamento do Orçamento Participativo de Chaves”, 
conforme documento que aqui se dá por integralmente reproduzido para 
todos os efeitos legais e se anexa ao presente edital. 

Para constar, e inteiro conhecimento de todos se publica o presente 
edital, que vai ser afixado nos lugares do costume.

E eu, Cristina Maria Fernandes Rodrigues, Técnica Superior, no uso de 
competências subdelegadas pela Chefe de Divisão de Administração e 
Fiscalização, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, o 
subscrevi.

Chaves, 14 de julho de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,
(Arq. António Cabeleira)

EDITAL Nº 38 / 2016

António Cândido Monteiro Cabeleira, Presidente da Câmara Municipal de 
Chaves, torna público que, nos termos do seu despacho praticado no 
pretérito dia 14 de abril de 2016, veio a ser aprovada a proposta vertida 
nas informações n.º 02/SIG/2015 de 2015/06/02, n.º 06/SSIG/16 de 
2016/01/18 e n.º 17/SSIG/2016, consubstanciada na renumeração da 
Rua Artur Maria Afonso, muito concretamente na alteração dos números 
de polícia existentes, a saber: n.º 15, n.º 17, n.º 19 e n.º 21 alterados para 
os n.os 13, n.º 13A, n.º 13B e n.º 13C, respetivamente.

Para constar e inteiro conhecimento de todos se publica o presente 
edital, que vai ser afixado nos lugares do costume, publicado no sítio da 
internet e no boletim da autarquia local.

E eu, Sandra Cristina de Barros Monteiro Lisboa Dias Delgado, Chefe de 
Divisão, no uso de competências delegadas pelo Diretor de 
Departamento de Coordenação Geral, o subscrevi.

Chaves, 19 de abril de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,
(Arq. António Cabeleira)

Até dia 15 de setembro, os munícipes e turistas têm ao seu 
dispor o complexo das Piscinas de Recreio e Lazer do 
Rebentão, um equipamento de excelência que se encontra 
localizado num espaço único que prima pela beleza natural 
envolvente. As Piscinas estão abertas ao público todos os dias, 
inclusive feriados, com os seguintes horários: segunda-feira 
das 14h00 às 20h00, de terça-feira a domingo das 10h00 às 
20h00. 

Piscinas do Rebentão 
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Anúncio

Encontra-se aberto concurso para a constituição de direito de superfície 
destinado à conceção, construção, instalação e exploração de um Parque 
Aventura na Quinta do Rebentão, Vila Nova de Veiga, Freguesia de S. Pedro 
de Agostém, concelho de Chaves.

O prazo máximo do direito de superfície é de 30 anos e o prazo de execução 
do projeto de 730 dias, a contar da data da emissão dos atos permissivos 
de controlo prévio da operação urbanística.
O critério de adjudicação é o da proposta economicamente mais vantajosa, 
de acordo com os seguintes fatores de densificação:

Ÿ Montante de investimento – 55%
Ÿ Diversidade dos equipamentos a instalar e relacionados com a área de 

atividade – 20%
Ÿ Prazo de execução do projeto – 15 %
Ÿ Valor da renda – 10 %
As propostas poderão ser apresentadas até às 15:30 horas do dia 14 de 
setembro de 2016.

As peças do processo de concurso estão disponíveis para consulta, no 
Gabinete de Notariado e Expropriações, Edifício dos Paços do Concelho, 
Praça de Camões, 5400-150 Chaves, podendo ser solicitadas cópias do 
processo até às 16:00 horas do dia 09 de setembro de 2016, por correio 
eletrónico e mediante o pagamento de €50,00 (acrescidos de IVA à taxa 
legal em vigor), se o fornecimento das peças for em suporte de papel.

O anúncio do procedimento com o n.º 4359/2016, foi publicado no Diário 
da República, II Série, n.º 135, parte L, contratos públicos – do dia 15 de 
julho de 2016. 

Chaves, 18 de julho de 2016

O Presidente da Câmara Municipal,
(Arq. António Cabeleira)

Subsídios atribuídos pelo Município no 1º semestre 
de 2016 a entidades de caráter

Sociais, Culturais, Desportivas, entre outras

II Jogos Populares de Aquae Flaviae 
No âmbito da 4.ª edição do mercado galaico-romano, “Festa dos 
Povos em Aquae Flaviae”, o Município vai incluir no programa das 
festividades, pelo segundo ano consecutivo, mais uma edição dos 
“Jogos Populares de Aquae Flaviae”. A iniciativa decorrerá nos dias 
20 e 21 de agosto, no Jardim Público e na margem esquerda do rio 
Tâmega, estando aberta à participação de toda a população do 
concelho. 

No final dos jogos, terá lugar um lanche convívio com todos os 
participantes, num ambiente de festa e alegria. Haverá prémios não 
só para a equipa melhor classificada, como também para todos os 
participantes. O prémio para a equipa vencedora será um tratamento 
de bem-estar nas Termas de Chaves e um jantar, num restaurante a 
designar, para todos os elementos do grupo.

ENTIDADE VALOR 

FLAVITUS NATAÇÃO CLUBE 2.000,00€ 

ASSOCIAÇÃO ESCOLA DE FUTSAL “OS VESPAZIANOS” 3.500,00€ 

BANDA MUSICAL DE LOIVOS 1.500,00€ 

BANDA MUSICAL DE OUTEIRO SECO 3.000,00€ 

BANDA MUSICAL DE REBORDONDO 3.000,00€ 

BANDA MUSICAL DE VILA VERDE DA RAIA 1.500,00€ 

BANDA MUSICAL “OS PARDAIS” 3.000,00€ 

BANDA MUSICAL “TORRE DE ERVEDEDO” 3.000,00€ 

CORPO NACIONAL DE ESCUTAS – AGRUPAMENTO 198 CHAVES 265,00€ 

ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA FLAVIENSE 15.000,00€ 

CLUBE FLAVIENSE DE CAÇA E PESCA DESPORTIVA 2.000,00€ 

CLUBE MOTARD DE CHAVES 3.500,00€ 

CLUBE DE TÉNIS DE MESA DE CHAVES 15.000,00€ 

HÓQUEI CLUBE FLAVIENSE 10.000,00€ 

ASSOCIAÇÃO CHAVES SOCIAL IPSS 50.000,00€ 

ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE DEFICIENTES 5.000,00€ 

ASSOCIAÇÃO FLOR DO TÂMEGA 25.000,00€ 

AMA - ASSOCIAÇÃO MÃOS AMIGAS 25.000,00€ 

LAR SENHOR DOS AFLITOS - TRAVANCAS 10.000,00€ 

ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL SANTO ANTÓNIO DE 
MONFORTE 

40.000,00€ 

APEADEIRO 1.500,00€ 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE SALVAÇÃO PÚBLICA 

35.000,00€ 

ASSOCIAÇÃO FLAVIENSE DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 35.000,00€ 

ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
DE VIDAGO 

50.000,00€ 

ASSOCIAÇÃO CULTURAL E DESPORTIVA DE SANTO ESTÊVÃO 2.500,00€ 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA 25.000,00€ 

LIGA DOS AMIGOS DO HOSPITAL DE CHAVES 2.731,90€ 

ASSOCIAÇÃO DE FREGUESIAS DO CONCELHO DE CHAVES 64.015,22€ 

ASSOCIAÇÃO ACADÉMICA ESCOLA SUPERIOR ENFERMAGEM 1.750,00€ 

CASA DA CULTURA DE VIDAGO 1.500,00€ 

CORAL DE CHAVES 1.000,00€ 

ASSOCIAÇÃO AMIGOS DOS ANIMAIS DE CHAVES 5.000,00€ 

ASSOCIAÇÃO JUVENIL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL – A VOZ 
DA JUVENTUDE 

32.000,00€ 

ASSOCIÇÃO DE RADIOAMADORES DO ALTO TÂMEGA - ARAT 500,00€ 

ASSOCIAÇÃO DE CRIADORES DE GADO BONS E VALENTES 1.250,00€ 

LIGA DOS COMBATENTES DE CHAVES 2.500,00€ 

GRUPO DESPORTIVO DE CHAVES 26.000,00€ 
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Podem participar todos os cidadãos maiores de 18 anos e recenseados no concelho de Chaves

2016

APRESENTAÇÃO DE PROPOSTAS 2 de maio a 17 de junho

Mais informações em http://op.chaves.pt

VOTAÇÃO DAS PROPOSTAS 15 setembro a 17 outubro

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS finais de outubro

O QUE É O ORÇAMENTO PARTICIPATIVO (OP)?

É um mecanismo de democracia participativa que permite aos cidadãos decidirem sobre uma parte do Orçamento Municipal.

O Orçamento Participativo visa contribuir para o exercício de uma intervenção informada, ativa e responsável  nos processos 
de governação local, garantindo a participação dos cidadãos na decisão sobre a afetação de recursos financeiros às politicas 
públicas municipais.

No âmbito deste processo, os cidadãos e organizações da sociedade civil são convidados, num primeiro momento, a apresentar 
propostas de investimento e, num segundo momento, a decidir, através de votação, as propostas que deverão ser incluídas no 
orçamento municipal do ano seguinte.

Qual o montante disponibilizado? Quem pode participar?

O âmbito do Orçamento Participativo é o território do concelho 
de Chaves, estando a participação aberta a todos os cidadãos 
com idade igual ou superior a 18 anos, recenseados no 
concelho de Chaves, sejam residentes, estudantes ou 
trabalhadores e também representantes de um movimento 
associativo, do mundo empresarial e das restantes 
organizações da sociedade civil.

COMO APRESENTAR PROPOSTAS?

- Assembleia Participativa (data a designar);
- Via eletrónica, no portal http://op.chaves.pt;
- Envio de Formulário de Participação para o correio eletrónico  ou por carta, dirigida à Equipa Coordenadora do OP op@chaves.pt 
Chaves.

O formulário de participação está disponível, em suporte de papel, nos serviços de Atendimento do Município de Chaves, bem 
como nas Juntas de Freguesia e em suporte digital no portal do OP. Cada participante pode apresentar apenas uma proposta, para 
cada uma das componentes.

O Orçamento Participativo de Chaves apresenta montantes 
disponíveis para duas componentes:

Componente nº 1 - Requalificação Urbanística e Construção 
e/ou Requalificação de Equipamentos Públicos - 250.000 €

Componente nº 2 - Promoção e Dinamização: Projetos de 
Âmbito Cultural e Desportivo - 30.000 €

COMO VOTAR?

Através da Internet, no portal do OP Chaves, em http://op.chaves.pt
Voto presencial na Câmara Municipal de Chaves
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